
 

 

 المجزيلنصح ا
 بدر بن محمد البدر العنزيللشيخ 

 -اهللوفقه -
 

 

 

 ـتبٝ

 جٞوٍوة حمؿً بٜ ظبً احل٠أبٞ 

 

 

 



1 
 

 

 احلؿً هلل وحًه وافصالة وافسالم ظذ مٜ ٓ كب٠ بعًه

 وبعً

ؾؼً كؼ بعْ افشباب مٜ مٍوج٠ افػتٜ ظذ صفػحات افػفقُ بفٞك ـالمفا كسفبٞه إػ 

 هفٌا ، وكحٜ ربام فبعً ادؽان مل كعٍف ؿبفٚ ـابف  -حػظٝ اهلل – رجٚ كسبٞه فؾعالمة افػٞزان

 أن كستشؽٚ وكستبغ ٕمٍوٜ: ؾؼٓ ؾؾـاافؽالم، وفؽٜ إكصاؾا مـا وإحساكا فؾظٜ بادتؽؾٛ، 

ؾضفال ظفٜ أن  -حػظفٝ اهلل–افػفٞزان  افعالمفة هٚ ادتؽؾٛ ؾعال مٜ ضالبإمٍ إول: 

 وؽٞن مٜ ضالبٝ افؽبار؟

شفؿٞا فـفا " :هٌا افسمال فقُ بغٍو  وٓ وستؾَم ؿًحا ؾقٝ ؾافؼاظًة ظـً أهفٚ افسفـةو 

 ـام هٞ معؾٞم. "رجافؽٛ

هفٌا  مٝ؟ وافسفمال هفٌا كسفلفٝ ٕن كفاؿعإمٍ افثاين: هٚ افؽالم ادـسٞب إفقٝ ؾعال ـال

افؽالم فقسٞا بثؼات ظـًكا ؾؽثرا ما كسبٞا ـالما ٕهٚ افعؾٛ ودفسٞه، وببغ فـا أهنفٛ هفٛ مفٜ 

 صاؽٞه.

 افعالمفة وافعجق  مٜ همٓء أهنٛ ؾٍحٞا بؽالم افشفقي هفٌا أـثفٍ مفٜ ؾفٍحفٛ بؽفالم

ً أهٚ افسفـة افػٞزان دم افتسجقٚ ادـشٞر ـان اكتصارا دعتؼ افعالمة رؽٛ أن ـالم كػسٝ افػٞزان

 .بلصقٚ خالؾٝدم باب اإلوامن دم افٞؿت افٌي أراد بعْ افؼٞم 

وـان حٍي هبٛ كؼ ـفالم  !!بـؼ هٌا افؽالم ظذ افػقُ بٞك بٚ ؿام بطبق٘ درر رشالكقة

 هبفٌا مسفلفة اإلوفامن ـفام هح هفٞافٌي وـترص دعتؼً افشقي رشالن كػسٝ دم افػٞزان افعالمة 

 ممخٍا!!

افؼائؿغ ظذ افتطبقف٘  ادتعصبغ افعـَي ٕكٝ واؾ٘ هٞىوفؽـفٛ ؾٍحٞا بـؼ ـالم افشقي 

ؾجعؾٞا افتحٌوٍ مٜ افشقي هشام بافباضٚ ظـًهٛ مٜ رجٚ ٓ كعٍؾٝ، أهٛ مفٜ ذفٌوٍ افعالمفة 

 !!-إظامل رشط ـامل دم اإلوامن–مٜ مؼافة مٍجئة افعرص كػسٝ افػٞزان 
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 ًاع!!وأرادوا هبٌا أن وسـٞا حمٚ افـَاع فقـتؼؾٞا بٝ إػ مٞضٜ اخل

فتؽفٞن ٞؿٗ افشقي هشام وشؾػقة ظباربفٝ د ابلوقً ـٞهنا افؼضقة بًٓ مٜ اوغروأرادوا أن 

تؼً أكٝ شجٚ بًون إذن فؾعالمة افػٞزان وفقست هٌه ؿضقتـا أن، بٚ ؿضقتـا ضبٓ ادع قةافؼض

 وادـفج.

أحببفت  -كسلل اهلل أن وثبتـا ظذ ذفٙ وأن وعقــا ظؾقفٝ–وـعادبـا دائام دم افٌب ظٜ افسـة 

 -وؾؼفٝ اهلل–ات ظذ افؽالم ادـسٞب فؾشقي بًر بٜ حمؿفً افبفًر افعـفَي أن أؿٗ بعْ افٞؿػ

وبقان ما ؾقٝ مٜ أؽؾٞضات ربام بسب  ؾقفا ؾجٞر وخقاكات مفٜ كؼفٚ افصفٞرة فؾشفقي بفًرـام 

 شقليت بقاكٝ.

واهلل أشلل أن وؾفؿـا وافشقي بًرا  وافؼارئغ افٍصً،  وأن وٍوـا احل٘ حؼا ووٍزؿـا ابباظفٝ، 

 باضٚ باضال ووٍزؿـا اجتـابٝ.وأن وٍوـا اف

أن  حقث ؿال بعً   "مٜ إفباين وٍوًون امذاب"بف  وظـٞن فٝ  بًر ؾؾـبًأ مٕ ما ـتبٝ افشقي

 محً اهلل:

ًٗا أحرصٍٔ عوى اهطعّ باهعوٌاء اهصلوفٚ  ٗرلر    ، وى اهفنتًا أجٔى احلدادٙة ًٗا أحرصٍٔ ع
فلى َٙ٘ ٙظٔر هِا جآى ًّ جٔاهلٍ ٙتلوٍ بعوٌائِا اهرباُٚ ، كوٌا شلت ُلاع   ،  أق٘اي بعضٍٔ بعضًا
 ًٍِٔ ُع  األخر،

 فاق باهِبح أباٖ  خوف املوعْ٘ جرًٗا            ًات يف اهقرٙة كوب فاشرتحِا ًّ ع٘اٖ
 .كوٌا شلت أحدٍٓ عّ اهعوٌاء صاح األخر باهطعّ ٗاهتجرٙح دادٙة ٗٓؤالء ٍٓ احل 

 : كؼٞل

ؾفال صفٙ أن هفٌه افطائػفة ادـحٍؾفة،  ظٍف مـفاج افـبفٞة وهٌا ـؾٝ ٓ خيافػٙ ؾقٝ شـ٠

وافػٍؿة ادبتًظة مٜ اخلطٞرة بؿؽان، ظذ أمة اإلشالم، وـام هٞ معؾٞم أن هلٌه افػٍؿفة احلًادوفة 

بؽؾٛ ؾقفا أئؿة افعرص وأؾٍدوها بافٍدود، وكّ ظذ أصفٞهلا افعالمفة بحف٘ ضٞابطا وأصٞٓ، 

http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
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مـفٝ  ربقٕ بٜ هادي ادًخع دم رشافتٝ أصٞل احلًادوة وافت٠ رشحفا افشقي هشام افبقع حماربفةً 

 :ذت ظـٞان ـام جتًه دم هٌا افٍابٓوافًاء افعضال هلٌا افػؽٍ افضال 

 -حػظٝ اهلل–اجلٍح وافتعًوٚ افشقي ربقٕ ادًخع افتعؾق٘ ظذ رشافة أصٞل احلًادوة إلمام 

http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10114 

 

وحٌر مٜ ممشُ افػٍؿة هٌه باشؿٝ ورشفؿٝ بٚ حٌر افشقي هشام مٜ احلًادوة ؽر مٍة 

 :ذ مٞؿعٝ بعـٞانجتًه ظ

 افؾٞازم افشًاد دم افٍد ظذ حمؿٞد احلًاد

http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=9552 

 

مٜ ظبفً اففٍمحٜ احلجف٠ وظفامد ؾفٍاج وؽفرهٛ  فٜ  -اهللوؾؼٝ –افشقي هشام حٌر ـام 

 تؾٙ افطائػة:وـتسبٞن هلٌا ادـفج ادـحٍف وؿال دم بعٍوػٝ ف

 وضفٍائؼفٛ  افعؾفٛ ٚهأ ظٜ ووـػصؾٞن،  رؤوشفٛ مٜ آرائفٛ ولخٌون ؿٞم احلًادوة و"

 مفٜ ٛهبفٍاؤ و ، ٛهلف ٛؤهفوٓ، أصفؾٞه ما وافًوٜ ، رأوه ما ؾاحل٘ ، بلكػسفٛ وعجبٞن ٛؾساه

 ٝ، ورائ مٜ ونوتسس و ٝ، ب ٞنعتؿجي ، دثاًرا ظـفا بوافٌ ، صعاًرا افسـة اختٌوا، .. ،رشط ٛؽره

 ،مفـفٛ ٛهفو افبفًع ٚهأ مٜ وادحٌرون، ظـفا اخلارجٞن ٛهو ،افسـة ظٜ افٌابٞن أهنٛ وظـٞن

 واجلفابفٌة ، افٍاشفخٞن إئؿفة ٝإفق وسبؼٙ أن بً ؾال ، وسؾٙ شبقٚ وـٚ ،ذؿً ضٍوؼة ؾؽٚ

 احلفًادي ؾففٞ : احلفًود بؾفٙ ٝظؾقف واكطبؼفت ، إصفٞل ٌهه  افتَم ؾؿٜ..  تؿقَوناد افـؼاد

ًٓ  ٝؾق وٍاظٟ وٓ وافـفار افؾقٚ ٝمـ رحيٌ افٌي ،افبغقْ  ضٍوؼفة ظفٜ خفارجٞن ٕهنٛ ذمة وٓ إ

 إمفة بؾؼتفٛ راشخغ ظؾامء إػ ظؿًوا ،.. افعؾامء مـفا حٌر مجاظة ٛه إبؼقاء ومـفج ءافعؾام

 ـت  وإػ بافؼبٞل إمة بؾؼتفا دواووٜ إػ ظؿًوا ، مٌر صٌر ٛهؾجعؾٞ : وخؾًػا شؾًػا بافؼبٞل

 وأمفٍوا  ،ـففام ؾحفٌروا آكتؼفاد شففام إفقففا وٞجففٞن ؾجعؾٞا افصًور ظذ افطالب محؾفا

http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10114
http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10114
http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=9552
http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=9552
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 افعؾٛ وـلن أوصٞا وبلئؿة  ،رشحٞا وبٍاشخغ ،مًحٞا بعؾامء مبافغ ؽر  ،وحٍؿفا ،ابتؿَوؼف

 هفا )) إصارة وأؿٚ ظبارة أخرص دم احلًادوة ٠ه ٌهه ظـفٛ ٍجخي وٓ ،إفقفٛ وظاد،  مـفٛ بًأ

 .افسـة قٕرب فؾعالمة احلًادوة أصٞل رشافة ظذ افشقي هشام  بعؾق٘ مؼًمة مٜ

************ 

 بعدٓا:  -ٗفقم اهلل–قوت ٙا ظٚذ بدر ثٍ 
   ٘ ٛ   ٗباألًض مسعِا كالَ شلٚ  ًلّ امللدع ٙلتٍٔ فٚلٕ اهعالًلة األهبلاُٛ بوُلٕ ٗافل        ، ٓعلاَ اهبٚول

 .املرجئة

 :مستعقـا باهلل ؾلؿٞل

 هٚ شؿعت افشقي هشام وؼٞل هٌا بـػسٙ؟ أم كؼؾٝ فٙ خائٜ؟ :باهلل ظؾقٙ وا صقي بًر

وفا  افت٠ ٓ جمال فتؽٌوبفا احلؼقؼةجابة أكٙ شؿعتٝ بـػسٙ أو كؼؾٝ خائٜ، ؾشٞاء ـاكت اإل

 صقي بًر ه٠:

 أفقُ ـٌفٙ؟ ،وما بـ٠ ظذ باضٚ ؾفٞ باضٚ خطل ،  افٌي بؼٞل إكٙ شؿعتٝ ـؼٚافهٌا  أن

متحًثا ظٜ ظبفارة افعالمفة إفبفاين  هشام افبقع إكام ؿال افشقيأن وبقان بطالن ما ذـٍت 

ْٜ فقُ ُمٍجئًا  وؿٞفُٝ هٌا ": ٕظامل افصاحلة ـؾفا رشط ـامل رمحٝ اهلل أن ا َ٘ ادٍجئة، فؽ  ، "واؾ

 ؽٌا بنضالق.هواؾ٘ ادٍجئة إفباين افبقع إن افشقي هشام ومل وؼٚ  

 وافػٍ ق بغ افعباربغ واضى فؽٚ صاح  بصرة،

وهفٞ ظائفً ظفذ ظبفارة  "هفٌا"ؾقفا اشٛ اإلصفارة  افشقي هشام افبقع ظبارةأٓ بٍى أن 

ٓ  ظذ افعبارة ؾؼفٓ هـا ؾاحلؽٛافت٠ ذـٍها دم شباق افؽالم شقي إفباين )افعؿٚ رشط ـامل( اف

أي رشط –وؿٞففٝ هفٌا "ظذ معتؼً افشقي ؾادؼصٞد هـا طاهٍ وهٞ أن افشفقي هشفام وؼفٞل: 

 و ا ومـً هٌا:  "واؾ٘ ادٍجئة -افؽامل
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بفاين ؿفال بؼفٞل ما ؿافٝ افشقي دم هناوة ادؼطٕ وأكٝ اكتؼفً مفٜ ؿفال إن إف -1

ٜ اكفتؼّ إفبفاين!، حتفٟ وفليت أمثفال َمف ما رأوُت  ..ؿاضبةً  وافعؾامءُ  "ادٍجئة حقث ؿال:

بًظٞى    آظتؼاد! بًظٞى افغرة ظذ إوٝ؟!..-رمحٝ اهلل بعاػ-همٓء ووـتؼصٞن إفباين 

ْع دَ   هفٌا رجفٚ.. ،هٌا رجفٚ ُمٍجف ! ،بؼٞل ادٍجئة :هٌا افٍجٚ ؿال افغرة ظذ افسـة!

 .-اهللرمحٝ – .. إػ آخٍ دؾاظٝ ظٜ إفباين: َدْع زفتٝ! زفتٝ!

ؿفال بؼفٞل  -رمحفٝ اهلل–ًادوة  ٜ وؼٞففٞن بفلن إفبفاين احلؾافشقي هشام هـا وـتؼً 

 ادٍجئة !!

 بقان؟!!مٜ  هٌا افشقي هشامبقان بـس  فؾشقي ما حيٌر مـٝ؟ وهٚ بعً  ؾفٚ

ْٜ : دم كػُ ادؼطٕ بعًهاهشام ؿال افشقي  -2 ؿٞا فؽ ٍِّ ادٍجئفة ٜ ُوٞاؾ٘ بغ مَ  ؾ

 !ٚ فؾؿٍجئةٜ ُومصِّ !، وبغ مَ دم ؿٞل

افؽالم ظٜ افعبارة وؿٞل هـا كؽفٍة أن ؾًل ؿٞفٝ ؾٍؿٞا بغ مٜ وٞاؾ٘ ادٍجئة دم ؿٞل: 

بػقً بلن هٌا فقُ ؿٞل افشقي افٞحقً ومٌهبٝ بٚ أثبت بعًها بزئة إفباين مٜ بؾٙ افتفٛ 

 :ٕ معؼبا افشقي هشام بعًها دم كػُ ادؼط بـؼٚ ؿٞفٝ أخٍ حقث ؿال

؟! -مٕ مٍجئة افػؼفاء-«افطحاووة»ماذا ؿال دم بعؾق٘ ظذ  -كػسٝ-وهلٌا إفباين  "

 -كػسفٝ-إفبفاين   ٞري وٓ حؼقؼ٠؟!صخالف  ،اخلالف بقــا وبغ مٍجئة افػؼفاء :ؿال

!! الُف اخلوؼٞل:  ماذا وؼٞل دم اخلالف مٕ مٍجئة افػؼفاء؟!  حؼقؼ٠ٌّ

ؽقفٗ ، ؾ-وؼفٍر ذففٙ إفبفاين-فاء خالًؾا حؼقؼقًا مٕ مٍجئة افػؼ ؾنذا ـان اخلالُف 

 هشام. !! اكتفٟ ـالم افشقيوؽٞن مٍجئًا؟!!شبحان اهلل افعظقٛ

 كحٜ أوػ بإفباين مـؽٛ:"دم حمارضة  -وؾؼٝ اهلل–ؿال افشقي هشام  -3
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 واؾ٘ ؾقفا بعْ أهٚ افبًع ؾام حؽٛ ذفٙ؟ ظبارةفؽٜ أن وؽٞن فؾعامل  "

ادسلفة اإلوامن هٞ معتؼً أهٚ افسـة واجلامظة فؽٜ  ؿال إذن معتؼً إفباين رمحٝ اهلل دم 

وكحٜ ٓ كـؼ هٌا دم افـاس إكام كحٜ ؿؾـاهفا  -رمحٝ اهلل–ؿاهلا افعالمة إفباين  ـؾفا ظبارة

وكٍد ظذ إؿَام افٌوٜ اهتؿٞا إفباين باإلرجاء ؾؽاكت ادـاشفبة أن  وكحٜ كسجٛ فألفباين

 الهلا هلٌا وهف٠ ظبفارة ان افعؿفٚ رشط ـفامل وبؼفٟكؼٞل ما ه٠ افتفؿة افت٠ دخؾٞا مٜ خ

إكت بًاؾٕ ظٜ إفباين ضً مٜ وؼٞل بلكٝ مٍج  ؾاحتجت أن ببغ افعؾة دم ذفٙ ما  ]إذن[

 هٞ؟ ظبارة مشفٞرة فؾشقي إفباين وه٠ ظبارة رشط افؽامل.

ابضى فٙ وا صقي بًر ما مٍاد افشقي هشام مٜ ـالمٝ، وأطـٙ بقؼـت أن افشقي هشام ٓ 

عـٟ افٌي كؼؾتٝ أكت ومل وؼٚ افعبارة افت٠ كؼؾتفا أكت دم ـالمٙ، ؾففال راجعفت ـفالم وؼصً اد

افشقي افٌي اكتؼً ظؾقٝ فتعٍف بـػسٙ هٚ ـان افشقي هشام افبقع وًاؾٕ ظٜ إفباين أم وطعفٜ 

 ؾقٝ؟

ذفت هـفا دم هفٌا اففٍابٓ  بـػسٙ فتتلـً، وجتفًه أحسبٙ مـصػا وشساجٕ ـالم افشقي

 :ظـٞان

 حسـة إوامظٌب افؽالم دم أفباين افشام  

http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10339 

 وجتًه مػٍؽا  فؾؼٍاءة هـا:

rg/stream/AzbElkalam/Azb_Elkalam#page/https://archive.o
n0/mode/1up 

 

وهفٌا مفٜ  وـٌا أحقؾٙ وا صقي ظذ دؾاع افشقي ظٜ كػسٝ دم هٌا افؼضفقة وبقفان مفٍاده

ٌه ادحفارضة افـػقسفة ؾاشفتؿٕ بـػسفٙ هلف اإلكصاف فتعؾٛ مٍاده ؿبٚ احلؽٛ ظؾقٝ وافؽالم ؾقٝ

 :عـٞانب

http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10339
http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10339
https://archive.org/stream/AzbElkalam/Azb_Elkalam#page/n0/mode/1up
https://archive.org/stream/AzbElkalam/Azb_Elkalam#page/n0/mode/1up
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 كحٜ أوػ بإفباين مـؽٛ

http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10362 

 وجتًه مػٍؽا فؾؼٍاءة هـا:

http://archive.org/details/abo_aaya20092009_hotmail_201
42030929_0 

 

*************** 

 قوت ٗفقم اهلل ملا حيب:
 .....ٗعِدًا رد عوٕٚ اإلخ٘ة ٗبِٚ٘ا خطئٕ

 

 أؿٞل فٙ :

أوٓ هٚ اضؾعت ظذ ردود مٜ رد ظؾقٝ، وبقؼـت أهنٛ بقـٞا ذفٙ فٝ؟ أم اظتؿًت أوضا ظذ 

 كؼٞٓت اخلائـغ دون أن بًري؟

 ؟!!دم اإلوامن أم بـؽٍه ٚ رشط ـاملافؼٞل بلن افعؿ ٍهٚ ؾضقؾتؽٛ بؼواهلل ٓ أدري ثاكقا: 

 وهٚ ؾضقؾتؽٛ ٓ بٍون أن هٌه افؽؾؿة مٜ ـؾامت ادٍجئة؟

 أمل بسؿٕ همٓء وهٛ وٍدون ظؾقٝ ماذا ؿٍروا؟

جٚ افٍادوٜ ظذ  أن  -إن ــت حؼا مٜ ضالب افػٞزان–اجلٞاب افٌي وـبغ٠ أن وػاجئٙ 

 ظؼقًة اإلرجاء وأرادوا إفَامٝ هبا: ؿً ؿٍروا افشقي هشام

  ٚفقست مٜ ظبارات ادٍجئة بٚ هف٠  -رشط افؽامل–أن هٌه ادؼافة ؾؿـفٛ مٜ ؿال وأص

 ظبارة أهٚ افسـة.

http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10362
http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10362
http://archive.org/details/abo_aaya20092009_hotmail_20130929_0420
http://archive.org/details/abo_aaya20092009_hotmail_20130929_0420
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  ومـفٛ مٜ ؿال أن ادسلفة خالؾقة وجي  ظذ افشقي هشفام افساجفٕ ظفٜ معتؼفًه اففٌي

ؾطؾبٞا مـفٝ ـفام ؿفال بعضففٛ  -حػظٝ اهلل–بعؾؿٝ مٜ صقخٝ وصقخٙ افعالمة افػٞزان 

 ؿٞل ثان ٕهٚ افسـة!!  -رشط افؽامل–ل ووؼٞل بلن هٌا افؼٞ "أن خيؾّ افؾقؾة"

 ؾفٚ هٌا افؽالم وٍضقٙ؟!!

 ؟!!إفقٝبطاف  افشقي بافساجٕ هٚ هٌا ما و

 أكا أكَه أي ضاف  فؾعالمة افػٞزان ظٜ هٌا إمٍ.

***************** 

 :-بارن اهلل فٚلٍ–قوتٍ 
 اهلل ًلّ ٓلاا اهطعلّ    كاْ اه٘اجب عوٕٚ أْ ِٙدَ ٗٙتل٘  ل  ،ٖوٗعِدًا رد عوٕٚ اإلخ٘ة ٗبِٚ٘ا خط 

 .باألهباُٛ ٗٙعتار

وأطـٙ شسجٕ ظـففا  بؿًفٞهلاؾؾٜ أجَم  فؽٜ إحساكا فؾظٜ بٙو ثافثة إثادمه٠  وبؾٙ

 هٌا. وبٞضقح٠ إن بؾغٙ ـالم٠

ضعـا دا حؽٛ ظفذ ظبفارة  -حػظٝ اهلل–فؼً أخطلت إذ شؿقت ما ؿافٝ افشقي هشام افبقع 

افطعٜ دم صقخـا  هاحةً  هٌا وؾَم مـٝات ادٍجئة ٕن ظباربلهنا  واؾؼت  -رشط افؽامل–إفباين 

هٞ مٜ ؿال دم افتسجقٚ اففٌي بفٍد أكفت ظؾقفٝ كػفُ  إذ  -حػظٝ اهلل–وإمامـا افعالمة افػٞزان 

 افعبارة دم كػُ ادٞؿٗ دا شلفٝ افشقي هشام افبقع:

ل مٍجئفة مٜ أؿفٞاشامحة افٞافً: ذـٍبٛ دم ممفٗ فؽٛ بلن ؿٞل افعؿٚ رشط ـامل أن هٌا 

 ؟افعرص

 .افػٞزان: إي كعٛ

 !ؿٞل افشقي إفباين: بلن افعؿٚ رشط ـاملافشقي هشام: 

 .افعالمة افػٞزان: ؽؾٓ هٌا إرجاء، وهٌا ؽؾٓ مٜ إفباين رمحٝ اهلل
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 ؟ واؾ٘ ؿٞهلٛوؼال: افشقي هشام: 

 .افعالمة افػٞزان: واؾ٘ ؿٞهلٛ، فؽٜ كٍجٞ اهلل فٝ ادغػٍة

وهفٌا  –رمحفٝ اهلل –طعٜ دم إفبفاين باف -حػظٝ اهلل–اهتام هوى فؾػٞزان  ؾؽالمٙ هٌا 

.  طاهٍ بغِّ

ؾؽقٗ وـؼه  وفؽٜ هٌا افؽالم ؿافٝ افشقي دم جمؾُ خاص ومل وـؼه ظذ ادأل!! :ؾنن ؿؾتٛ

 هشام؟!!

وطعفٜ دم  -حػظفٝ اهلل–أكٙ بٍوً أن بؼٞل  بفلن افعالمفة افػفٞزان اجلٞاب: ٓزم ؿٞفٙ  

ضعفٜ دم دم اخلػاء وٓ وظفٍ ذفٙ ظالكقة وهٌا ؽؾفٓ ـبفر مـفٙ و -رمحٝ اهلل–افعالمة  إفباين 

 ، وأدظٞك أن فؾتٞبة مـٝ وافساجٕ ظـٝ. -حػظٝ اهلل–افعالمة افػٞزان 

إن ـالمٙ هٌا وعً ضعـا دم ـٚ مٜ خطل إفباين رمحٝ اهلل دم هفٌه افعبفارة وهفٛ ـثفٍ بٚ 

 أذـٍ فٙ مـفٛ ظذ شبقٚ ادثال:

شئٚ افشقي ظبً افعَوَ آل افشقي ظٜ ـالم افشقي إفباين دم رشط افؽفامل ؾلجفاب: ٓ : 

 .أبًًا ...افعؿٚ جَء مٜ اإلوامن وفقُ بغ افعؿٚ واإلوامن إكػصال

_____________ 

إن افسؾٗ ؾٍؿٞا بغ اإلوامن و افعؿٚ و جعؾفٞا افعؿفٚ "وشئٚ افغًوان ظٜ مؼافة إفباين 

ٞن رشط ـفامل هفٌا ، هٌا ـٚ كػُ مٌه  ادٍجئة هفٌا اففٌوٜ وؼٞففؾلجاب: ٓ  "رشط ـامل

 )صخّ إفباين ؽٛ ظذ حيكػٟ أكٝ ؾتؽؾٛ ظٜ ظباربٝ ومٌه  ادٍجئة. )

______________ 

أن إظفامل افصفاحلات ـؾففا رشط  "وشئٚ افشقي افٍاجح٠ ظٜ مؼٞفة افشقي إفبفاين 

فـة ِ واجَلاَمظفة ِ َأْن إَظفامَل  "ـامل دم اإلوامن ِٚ افسن ًَ َأْهف ٞابُ  َظـْ َُ بَصحقىْ  ، َو افصَّ أجاب : فقْ

ضا ً َٜ اإِلوامن ِ ،وفقَْست ْ رَشْ  ."ُجَء ٌ م
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 كػٟ أن وؽٞن مٍجئا.و ..جاء إفباين مٜ إرجاء افعؾامءافؾحقًان: وإرافشقي ؿال و

______________ 

افشقي افـجؿ٠: افشقي إفباين إن ـان ؿال هٌا ؾفٞ ؾف٠ هػٞة مٜ ظفامل وبغتػفٍ ففٝ وؿال 

 .وفعؾٝ رجٕ وافؼٞل بلن افشقي إفباين مٍج  هٌا خطل ؾاحِ ٓجيٞز

______________ 

ـامل ( ؿفً وـػفٌ ٕن مٜ أضؾ٘ ؿٞفٝ )رشط "افشقي افسحقؿ٠ متحًثا ظٜ إفباين: وؿال 

فؽٜ ادٍجئة ؿفً وسفتغؾٞن  -أي بؼٞل ادٍجئة -مٜ خالل ؿٞفٝ ادٍجئُة ، و إن مل وؼٚ هٞ بٌفٙ 

  .ؿٞفٝ ؾقؿتطٞكٝ

______________ 

.. أن بفٍد بؾفٙ افعبفارات "وؿال افشقي حمؿً بازمٞل متحًثا ظٜ ظبارة افشقي إفباين: 

زئة افشقي مٜ أن وؽٞن مٍجئا وؼفٍر مفٌه  بلهنا مٞمهة فؾخطل، ومشاهبة مٌه  ادٍجئة، مٕ ب

 ."ادٍجئة

ٌا بعْ ـالم افعؾامء دم معٍض افؽالم ظفٜ ؿفٞل افشفقي إفبفاين باشفؿٝ ـفام ورد دم فؾ

 .إشئؾة

بلهنا خطل، أو أهنا مفٜ ـفالم  -رشط افؽامل–ؾفٚ ـٚ همٓء  ٜ حؽٛ ظذ ظبارة إفباين 

إفباين  ؿٞل افٍاجح٠(، أو أهنا كػُ ـٚ ـالم ادٍجئة )افغًوان(، أو وصٗ -ادٍجئة )افػٞزان

)افسحقؿ٠(، أو ؿال ؿً  ؿال أوهٛ بؿعتؼً ادٍجئة بلن إرجائٝ هٞ ارجاء افعؾامء )افؾحقًان(، أو

وـػٌ مٜ خالل ؿٞفٝ ادٍجئُة)افسحقؿ٠(، أو أهنا مشاهبة مٌه  ادٍجئة )بفازمٞل(، أو أهنفا زففة 

مٜ افشقي أو هػٞة مـٝ )افـجؿ٠(، أو أن ـالمٝ ٓ كؼبؾٝ )افٍبقٕ(،   مٕ بقان شالمة معتؼً افشقي 

 ؟!!فٛ ضاظـٞن دم افعالمة إفباينؾ -حػظٝ اهلل–قع مٜ اإلرجاء ـام ؾعٚ افشقي هشام افب

 أن مٜ وعتؼً هٌا ووـؼه هٞ افطاظٜ دم ـٚ همٓء إئؿة، ؾؾراجٕ كػسٝ.أظتؼً 
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 :-بصركٍ ربٛ باحل  – قوتٍ
 هلّ تفاجئِا بٕ ٙتبع اهعالًة صاحل اهف٘زاْ بعد خرٗجٕ ًّ املصجد ٗٙصجى هٕ بلدْٗ لنْ اهعلٚذ  

ٙرفض اهتصجٚى اخلاص ٗال ٙصٌح باهتصجٚى لال باهدرٗط  اهعٚذ صاحل ٙعوٌْ٘ أْ اهعٚذ ال ط ٗكى
 .اهعاًة

 أشلفٙ ـام ه٠ ظاديت معٙ: ؾلكا 

 ؟ اخلقالأم أن هٌا مٜ كسج  ؟هٚ ــت مٜ احلارضوٜ دم هٌا ادٞؿٗ

 ؾنن ــت مٜ احلارضوٜ:

 !!؟-ـام شؿقتفا– افػٞزان ظٜ هٌه اخلقاكة مل بـبٝ افشقي ؾؾٛ 

ومل مل بـبٝ افشقي هشام افبقع بعً افسمال بام بعؾؿٝ أكت ظٜ افشقي مٜ رؾضٝ افتسجقالت 

 اخلاصة؟

 ومل  ٓ بـؼٚ فـا افؽالم ادبتٞر افٌي ادظقتٝ دم هناوة مؼافٙ هٌا وفٞ بادعـٟ دون احلٍوف؟!!

 فٙ:وإن مل بؽٜ حارضا ؾلؿٞل 

أمل وؽٜ حٍي بٙ أن بتثبت أوٓ ؿبٚ اخلٞض دم ظٍض أحً افًظاة ظذ مـفاج افـبٞة  فٜ 

 وتبٕ شبقٚ افسؾٗ ووٍجٕ فؾعؾامء دم وؿت افػتـة وآختالف!!

****************** 

  :-ٗفقلٍ اهلل– قوتٍ
جى باخلفاء ٙرٙد اهفتِة ٙرٙد أْ ٙضر  اهعوٌلاء بعضلٍٔ بلبعض    ٗٙص اهعٚذ فإنا باهبٚوٛ ٙصوي

 .بوشو٘  ًاكر خبٚح

 أؿٞل: شبحان اهلل

أوعاب ظذ افشقي هشام افبقع حػظٝ اهلل أكٝ رجٕ ٕهٚ افعؾٛ  ٜ كعتؼفً إمفامتفٛ حلسفٛ 

 بعْ افؼضاوا افعؾؿقة افت٠ اختؾٗ ؾقفا أهٚ افسـة دم مرص؟!!

 أؿٞل فٙ أهيا افشقي افػاضٚ أٓ بعؾٛ أن اهتام افـٞاوا ص  حمٍم وٓ جيٞز؟!!

http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
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 أٓ بعؾٛ أن حسٜ افظٜ بلخقٙ وـبغ٠ أن وؼًم ظذ شٞء افظٜ ؾقٝ؟!!

 وأي أشؾٞب ماـٍ خبقث اببعٝ افشقي هشام دم شمافٝ؟!!

 هٚ مثال فؼٜ افشقي هشام افشقي صافى اجلٞاب وؿال فٝ ؿٚ بلن هٌا إرجاء؟

 ظٜ ظغ حمٚ افـَاع بقــا وبغ إخٞاكـا دم مرص؟ أم شلفٝ

 ؿٚ فـا وا صقي بًر: ما افٞاج  ظؾقـا إذا اختؾػـا دم مسلفة ظؾؿقة أو ؿضقة مـفجقة؟

 أفقُ افٞاج  افٍجٞع فؾعؾامء افٍاشخغ ـافػٞزان وافؾحقًان وؽرهٛ؟!!

ؾفٛ ظـفً اهلل أحسبٙ مـصػا وشساجٕ ظبارابٙ افت٠ اؾسوت هبا ظذ افشقي هاهـا ؾؽام بع

 جتتؿٕ اخلصٞم.

******************** 

 قوتٍ يف ًقاهتلٍ:
ٓلاا   اهعلٚذ  األهباُٛ، فقلاي  اهعٚذ فإنا بٕ ٙصوي ظٚدِا اهف٘زاْ عّ ًصوهة ًّ املصائى قاي بٔا

 .ط  ٗاف  املرجئة اهلل ٙعف٘ عِٕخا

 !فؼً حٍؾت افؽالم ظٜ مٞضعٝ :أؿٞل فٙ

ؽؾٓ هٌا إرجاء، وهٌا ؽؾٓ مٜ إفباين ": مل وؼٚ هٌا بحٍوؾٝ وفؽٜ ؿال ؾافشقي افػٞزان

 ."رمحٝ اهلل

 ومل وؼٚ واؾ٘ ادٍجئة،

 بلهنا إرجاء. -رشط افؽامل–ؾافػٞزان حؽٛ ظذ ظبارة إفباين 

ين بلكٝ واؾ٘ ادٍجئة؟ وؾٍق بغ افؽالم ظذ افػعٚ وافػاظٚ ـام ٓ خيػٟ ومل حيؽٛ ظذ إفبا

 ظؾقٙ.

ات وكػقـفاه، وبـس  إفقٝ ما كػاه مفٍ ؾٍاجٕ هٌا وإٓ ؾلكت بتؼٞل ظذ افػٞزان ما مل وؼؾٝ!!

 بعضفٛ افبعْ بتحٍوٗ ـالمفٛ.ؾال برضب أهٚ افعؾٛ ب

http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
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****************** 

 قوت يف كالًم:
  ؟أَ ال اهعٚذ قطع كالَ ٗال ُعوٍ ٓى اهبٚوٛ

 وكؼٞل:

 .؟!!ؾؾٛ ذؽٛ وبشؽٙ وإصٚ إحسان افظٜ :ؾنن ــت ٓ بعؾٛ

 هٚ حيسٜ يب إن أـت  مؼآ متطٞظا بال بقـة ؾلؿٞل ؾقٝ مثال:

 وٓ كعؾٛ هٚ افعـَي هٌا ـاذب أم ٓ ؟ ! 

 واؾساء ظؾقٙ وصً ظـٙ بال بٍهان؟!!.أم أن هٌا وؽٞن ضعـا ؾقٙ 

 !؟ـام ذـٍت ؿبٚ ؾؽقٗ ظؾؿت أن افشقي شجٚ بًون إذن ،وإن ــت ٓ بعؾٛ هٌه

 وـقٗ ظؾؿت أكٝ شلل بلشؾٞب ماـٍ خبقث ـام ؿؾت ؿبٚ؟!!

********************** 

 ثٍ تق٘ي:
 .ٗلنا كاْ ًا قاهٕ ظٚدِا اهف٘زاْ صحٚح ٗمل ٙبرت اهلالَ اهبٚوٛ

 ٓٛ اهجٌرة ٙا ٓعاَ ًّ ٓاا اهفعى؟ًا  ُق٘ي هٕ:
 أجقبٙ وا ضاف  احل٘ ؾلؿٞل:

 فؽٚ ذي ظقـغ أذـٍ مـفا:  واضحةمٜ هٌا افسمال افػائًة  بٚ افػٞائً 

دعتؼً أهٚ افسـة واجلامظة  دم ادسلفة بؼٍوٍ -حػظٝ اهلل–إثبات ـالم افعالمة افػٞزان دم -1

 دم باب اإلوامن.

إذا أخطفل ؾقجف  رد  افسفؾػ٠ ملاـفجقة اهلامة وه٠ أن افعفبعؾقٛ اجلفال هٌه ادسلفة اد-2

 .بعً ضعـا وأن فقُ ـٚ ختطئةٍ  خطله وبقاكٝ واحلػاظ ظذ ؿًره ومؽاكتٝ

 بٍاءة أحً دظاة  افتٞحقً افسؾػقغ دم مرصكا  ا كس  إفقٝ مٜ هتٛ باضؾة.-3

http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
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 .ةدم هٌه افػتـ افشباب ٜ فبسٞا ظذ  ادسلفةهٌه بقان خطل ادخطئغ دم -4

 بؼٍوٍ مبًأ افٍجٞع فؾعؾامء افٍاشخغ وؿت افػتٜ.-5

 هٌه بعْ افػٞائً أشلل اهلل أن وـػعٙ هبا.

****************** 

 ثٍ تصاءهت:
 أهٚض فعوم خٚاُة هوعٚذ صاحل تِعر كالًٕ بدْٗ عوٌٕ؟

وإن صّى ـالمٙ ؾففٌه مسفلفة بخفالف ظـفٞان  ،ـالمٙ هٌا مل وبـٟ ظذ دفقٚأؿٞل فٙ 

إػ  ؽر احلقًة ظٜ حمٚ افـَاع -واهلل أظؾٛ –ت ؾقٝ افًؾاع ظٜ إفباين ؾؾٛ جتً مؼافٙ افٌي أرد

 .ػٍغ ـالم اإلمام مٜ معـاه، وبرصف افـاس ظـٝ إػ ما هتٞاهمٞاضٜ اخلًاع فت

–كػسفٝ أو افشفقي افػفٞزان  وٞضحٝ افشفقي هشفام وظؿٞما كؼٞل بلن أمٍ افتسجقٚ هٌا 

 حػظفام اهلل:

 ٚ بنذن وأكت ٓ بعؾٛ،افشقي هشام شجؾؼً وؽٞن  

 بلن شجٚ بجفاز أمام افشقي ومل وؿـعٝ افشقي مٜ هٌا. وؿً وؽٞن اإلذن إذكا اظتباروا

 وؿً وؽٞن .. وؿً وؽٞن.. ؾال ببـ٠ ـالمٙ ظذ احتامٓت وأوهام.

 وجًٓ كسؾٛ بلن افشقي هشام أخطل دم هٌا؟

 !!؟افؼضقةدم مـاؿشة هٌه  ؾفٚ هٌا شقختؾٗ دم افـتقجة وادحصؾة  افـفائقة

 افسمال افٌي ٓ وـبغ٠ ؽره: ووبؼٟ 

 ؾقام ؿال ظٜ ظبارة إفباين أم ٓ؟ اهٚ واؾ٘ افعالمة افػٞزان افشقي هشام

أظتؼً هٌا هٞ افٌي جي  أن جتق  ظؾقٝ دم شمافٙ افٌي هٞ ظـٞان ادؼفال: مفاذا وٍوفًون 

 مٜ إفباين؟

 ػٞن مٕ أكػسفٛ:ؼال فعؾفٛ وـصوأح  أن أكٞه ٕصقاء ؿً ختّ مٜ وتـاؿؾٞن هٌا اد
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 وا إخٞاين:اكتبفٞا 

كؼف ـفالم  أن افتسفجقٚ  و ظفذؾقففا حؽفٛ  وضٕ ؿاظًة بشؿٚ اجلؿقٕ افشقي بًر هـاؾ

 خقاكة: وعًافعؾامء وؽرهٛ دون إذهنٛ 

جٚ بفًون إذن ـفام ؾفٚ ـان افشقي رشالن خائـا وٞم كؼ فؼاءه مٕ افعالمة افعباد وؿً ُش 

 .هٞ واضى مٜ ضعٗ افصٞت ؾقٝ

 ؿاهٍي؟!!وا بًون إذن وا شؿر  -حػظٝ اهلل –ٜ افبـا فؾشقي حس توماذا ظٜ  افتسجقال

وما حؽٛ افتسجٚ دحؿٞد اخلٞيل بًون إذن وآظتامد ظذ بؾٙ اخلقاكة دم ببًوٕ رجٚ مفٜ 

 أهٚ افسـة؟

*********************** 

 ثٍ شوهت شؤاال عجٚبا فقوت:
 ٓى ٓاا فعى اهصوف ٙا ًدعٛ اهصوفٚة؟

 وكجقبٙ:

 ظؾؿـا وا صقي افسؾػقغ  

 فؾػٞزان: افشقي هشام دم شمافٝخافٗ ؾقفا افسؾٗ افت٠  ػعٚما ادخافػة ف

 دم ذابٝ؟افصٞيت افتسجقٚ  ٛإن ؿؾت

مل وؽٜ مٞجفٞدا ظـفً افسفؾٗ ؾفلوٜ هلفٛ بؿسفلفة افتسفجقٚ وفؽفٜ  ؾفٌا بحس  ظؾؿ٠ 

 .فؾطالب فقتعؾؿٞه ادعٍوف أهنٛ ـاكٞا وتحٍون افًؿة دم كؼٚ ـالم افعامل بحٍوؾٝ

أحفً افعؾفامء ظفٜ ؿٞففٝ دم ادسفلفة  ٝ خافٗ افسؾٗ بسفمال أك -صاكوحا–وإن ؿصًت 

 ًِّ   ،رون هٌا افعامل كؼا فعؾؿٝ وبقاكا فٝفقـؼه بغ افـاس  ٜ وؼ

هٌا دأب افسؾٗ أهنٛ وسلفٞن افعؾامء فقـتػعٞا ووـػعٞا افـاس بـؼ ـالم أهفٚ  بٚ ؾلؿٞل:

ٕهٞاء  ٜ ٓ وؼقؿٞن فعؾامئففٛ افعؾٛ دم ـٚ مسلفة وبال صٙ، وٓ خيافٗ دم هٌا إٓ أصحاب ا
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ووٞاففٞن ووعفادون  فؾـفاس ، بٚ وـصبٞن أكػسفٛ وـالمفٛوزكا وٓ هيتؿٞن بؽالمفٛ وشماهلٛ

 .ظؾقٝ

***************** 

 ثٍ تتصائى:
  أًا عوٌت أْ حب عوٌاء اهصوف ًّ فعى اهصوف؟

 :أؿٞل

صفباب  ورشح مٜ ـتبفٛ ما مل وؼحٝ ؽره، بٚ هفٞ مفٜ أحقفا دم وظؾؿـاه، بٚ ظؾٛ ذفٙ 

 .-ؾجَاه اهلل ظـا خرا–أشالؾـا رشائٚ افسؾٗ وربطـا بلشامء  ح  ؿٍاءة  افسؾػقغ دم مرص

وأئؿفة إمفة وإن صئت وا صقي بًر ؾطافٕ مٞؿٕ افشقي فتعؾٛ ـفٛ رشفافة رشح فسفؾٗ  

 افعرص.

دم دم حمفٍك افبحفث  "افعالمة"ت  ؾؼٓ ـؾؿة ـأكصحٙ أن بافًخٞل دٞؿٕ افشقي واو

 ظذ شبقٚ ادثال: يتأفسى  مٞؿٝ

افعالمفة  –افعالمفة افسفعًي  –ابٜ افؼفقٛ  افعالمة –افعالمة ابٜ باز  –افعالمة إفباين  ) 

افعالمة ظبً افسفالم  –افعالمة ظبً افؾطقٗ آل افشقي  –افعالمة افعثقؿغ  –حمؿً خؾقٚ هٍاس 

 افعالمة افػٞزان ( –بٜ بٍجُ 

 ؿة افعرص؟!!ؾفٚ هٌا ؾعٚ رجٚ وبغْ ظؾامء افسؾٗ وأئ 

إٓ ووشؿٝ افشفقي  -ذًوًا–بٚ أجَم فٙ أكٙ فٜ جتً رشحا فٍشافة مٜ رشائٚ إفباين 

 ظذ مٞؿعٝ بافعالمة إفباين!!

–ربقفٕ  افشفقي ـفالم ظذ ـقٗ وبغْ افشقي هشام ظؾامء افسؾٗ وهٞ افؼائٚ دم بعؾقؼٝ 

اع ظٜ ظؾامء افسـة واكتؼاد بعً ـالم ضٞوٚ فٝ دم افًؾ دم رشح رشافة أصٞل احلًادوة -حػظٝ اهلل

 :مٜ وبغضفٛ
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 وبقـٞا ظاهوهٛ افٌوٜ ادًوـة ظؾامء وبغضٞن احلًادوة، أهنٛ  ظالمات مٜ يشء ؾلول .."

 إوائفٚ، افعؾفامء مـفٛ وسؾٛ شبقٚ، ومل بؽٚ ووسؼطٞهنٛ ؾقفٛ، وطعـٞن وصاروا وعـ٠ أمٍهٛ

 مفٜ همٓء وؽر،  افعَ أيب ابٜافؼقٛ، و حجٍ، وافـٞوي، وابٜ وابٜ بقؿقة، ابٜ ـشقي اإلشالم

 " افعؾامء

 جتًها هـا فإلضالع:

http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10114 

********************* 

 : -ٗفقلٍ اهلل–قوتٍ 
األهبلاُٛ ٗحيرتًلٕ؟ٗال ٙعلرل اهفضلى ألٓلى اهفضلى لال        اهعلٚذ  صاحل ٙقدر اهعٚذ أال تعوٍ بوْ

 .نٖٗٗ

 بٚ أشلفٙ أكا:

 مفا وـفادم آحفسام وافتؼفًوٍ -حػظففام اهلل–وهٚ صًر مٜ افشقخغ افػفٞزان وهشفام  

 ؟!!فألفباين

بفغ  دم رشفافتٝ افػفٍقـفام جفاء  قجقبٙ احلاؾٔ ابٜ رج  ٙ مٜ ظـاء اجلٞاب ؾوشلرحي

 :افـصقحة وافتعقر حقث وؼٞل

دن ادؼآت افضعقػة، وببقغ احل٘ دم خالؾفا بإدفة افؼظقة، فقُ هٞ  فا وؽٍهفٝ " ٍَ .. َؾف

دم بفاب افغقبفة أوفئٙ افعؾامء، بٚ  ا حيبٞكٝ ووؿًحٞن ؾاظؾٝ، ووثـٞن ظؾقٝ: ؾفال وؽفٞن داخفالً 

 ...بافؽؾقة.

وأما بقان خطل مٜ أخطل مٜ افعؾامء ؿبؾٝ، إذا بلدب دم اخلطاب، وأحسفٜ اففٍد واجلفٞاب: 

 ؾال حٍج ظؾقٝ، وٓ فٞم وتٞجٝ إفقٝ، وإن صًر مـٝ مٜ آؽسار  بؿؼافتٝ ؾال حٍج ظؾقٝ .

http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10114
http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10114
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
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ٖ اففٍد، ـفام وؿً بافٖ إئؿة افٞرظٞن دم إكؽار مؼآت ضعقػة فبعْ افعؾامء، وردها أبؾف

ـان اإلمام أمحً وـؽٍ ظذ أيب ثٞر وؽره مؼآت ضعقػة بػٍدوا هبفا، ووبفافٖ دم ردهفا ظؾفقفٛ ، 

 هٌا ـؾٝ حؽٛ افظاهٍ .

أما دم باضٜ إمٍ: ؾنن ـان مؼصٞده دم ذفٙ جمٍد ببقغ احل٘، وفئال وغس افـاس بؿؼفآت 

ػعؾٝ هٌا هبٌه افـقفة دم افـصفى هلل، مٜ أخطل دم مؼآبٝ: ؾال رو  أكٝ مثاب ظذ ؿصًه، ودخٚ ب

  ورشٞفٝ، وأئؿة ادسؾؿغ، وظامتفٛ ...

 اهف". ومل وعً أحً مـفٛ خمافػٞه  دم هٌه ادسائٚ ضعـاً دم همٓء إئؿة، وٓ ظقباً هلٛ

حؽؿٞا بفـػُ واكتبٝ وا صقي بًر ؾام بؼٞفٝ ؾقٝ اؾساء وطؾٛ فؾشقخغ إذ ؿآ بـػُ ادؼافة، 

 ،..-اهللرمحٝ –افٞاؿٕ مٜ افشقي إفباين  كػُ اخلطل افعبارة ظذ 

صقي بًر وؾٍق بغ مٜ وًاؾٕ ظٜ إفباين وحياؾٔ ظذ ادـفج ومٜ وطعٜ دم إفباين اكتبٝ وا 

 اإلمام مٜ احلًادوة افؾئام..

 وإذا أردت أن بعٍف مٞؿٗ افشقي مٜ همٓء إؿَام، ؾاؿٍأ هٌا افؽالم:

 ؾشقيرشافة أصٞل احلًادوة ف ظذ بعؾقًؼا  -رد اهلل ظـٝ ـقً صاكئقٝ–افشقي هشام افبقع  ؿال

 ادًخع: ربقٕ

 حفٞايل دم وؼفٕ إفبفاين وبشفٞهيٝ  افشفقي دم افطعٜ دم ـتاًبا أفٗ أكٝ احلًاد بغ٠ ومٜ "

  "اخلؿقُ  شامه ... صحقػة أربعامئة

 افٌي افٍجٚ ، !!إفباين ظذ افٍد ، !!إفباين ظذ افٍد ، ؟ماذا شامه " : هشام افشقي ؼالؾ

 إفباين افشقي : !!معٍوف فؽٜ كعٛ فعؾامءا مٜ ـغره أخطاء فٝ !!حقابٝ  ضقؾة افسـة ظٜ وٌب

 حيفاربو،  إفقففا افسـة، ووفًظٞ ظٜ وٌب ـؾٝ دهٍه بؼ٠ إمة  أظالم مٜ ظؾٛ بعاػ،  اهلل رمحٝ

 أكفت ٝختافػف أصقاء ظـًه وجً وفٞ ، هلل واحلؿً ، مـفا يشء دم وًخٚ ومل ، وافبًع ٞاءهإ ٚهأ
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 : اخلؿفقُ شامه ؟ ؿال ؾامذا ٝظؾق  افٍد دم ٌاه احلًادي أفٗ و ، افعؾٛ أهٚ مٜ ـغره ؾفٞ : ؾقفا

 إفبفاين ظفذ ٌاهف ـٚ  هللا وا  ،ومقرسة  ومقؿـة وؿؾ  وممخٍة مؼًمة ٝف افعٍمٍم اجلقِ : أي

 " وافعصبقة اجلفٚ اهلل ؿابٚ : مقرسة  مقؿـة  ؿؾ   ممخٍة  مؼًمة ؟ بعاػ اهلل ٝرمح

 هٌا ـالم رجٚ وطعٜ دم آفباين أم وًاؾٕ ظـٝ؟!!ؾفٚ 

********************** 

 ٚبة تق٘ي:ٗاشتٌرارا ألشئوتم اهعج

 األهباُٛ ٗحتاٙر ًِٕ؟ اهعٚذ ٓى مسعت ٙا ٓعاَ هوعٚذ صاحل طعًِا يف -

 : أؿٞل فٙ

 وهٚ شؿعت وا بًر فؾشقي هشام ضعـا دم افشقي إفباين وذٌوٍ مـٝ؟

ٍٝ  :كػسفٝ إن ؿؾت كعٛ رأوتٝ وؼٞل واؾ٘ ؿٞفٝ ؿٞل ادٍجئة أجابٙ افػفٞزان  ، !!وفا بفًر صف

إمام وؿال  -رمحٝ اهلل–وإفباين افعرص  جئة ؿة رشط ـامل ه٠ ـؾؿة مٍؾؽؾ ، ام ؿالهشام حم٘ ؾق

 ، وفؽـٝ إمام دم افسـة كسلل اهلل أن وغػٍ فٝ.ؿٞٓ وٞاؾؼفٛ

***************** 

 تق٘ي يف ُٔاٙة ًقاهم:ثٍ 

 .ٗرفع كى خاًى ص٘تٕلنا فصد اهسًاْ تطاٗهت احلربا  :هلّ كٌا قاي ظٚذ اهوحٚداْ

 ؾلؿٞل:أكبفٙ 

 .ظـٝ ؿبٚ افؽالم ٍاجٕ جمفٞدابٝ افًظٞوةب باخلامٚ ؾؾٙ أنــت بؼصً افشقي هشام  إن 

 ؾافشقي هشام وطٞف مرص رشؿا وؽٍبا صفٍوا كارشا فؾتٞحقً وادـفج.

أؿام ما وَوً ظٜ اخلؿسغ دورة ظؾؿقفة مفا رشح ؾقففا ؽفر رشفائٚ ام هٞ مٜ وافشقي هش

 افسؾٗ وإئؿة.

http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t30324/
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وافشقي هشام هٞ مٜ شؿٟ جٚ ادبتًظة بلظقاهنٛ ومل وػعؾٝ ؽره دم افؼطٍ ادرصي ظذ حً 

 ظؾؿ٠ وذفٙ مـشٞر ظذ مٞؿعٝ.

فج افسفؾٗ، وافشقي هشام هٞ مٜ بٍك افػضائقات وافشفٍة دا بفًا ففٝ خمافػفة ذوهيفا دفـ

 ؾعٞضٝ اهلل خرا.

وافشقي هشام هٞ مٜ وتؽؾٛ بتلصقالت ظؾؿقة دم جٚ افؼضاوا افسؾػقة مػٍدا هلفا إبفٞاب 

 مٞؿعٝ.دروشٝ وظذ دم 

و ادٞجٞدة ظفذ  بـؼٚ ظـاووٜ هٌه ادٞاد افصٞبقة فؾشقي هشام افبقع وأختٛ حٞاري معٙ

ادحارضات ظفذ دم ـٚ  وسؿٝ افشقي هشامـام  –رمحٝ اهلل – افعالمة إفباينمٞؿعٝ وافت٠ ختّ 

 مٞؿٕ افشقي:

 كتب اهعالًة األهباُٛ اهيت ظرحٔا اهعٚذ ٓعاَ اهبٚوٛ: :أٗال
فؾعالمفة ادحفًث حمؿفً كفاه  افتحًوث بػضٚ ظؾٛ احلًوث ةظع رشاف افتعؾق٘ .1

 .اهلل رمحٝ افًوٜ إفباين

كص  ادجاكق٘ فـسٗ ؿصة افغٍاكقف٘ فؾعالمفة ادحفًث حمؿفً افتعؾق٘ ظذ رشافة  .2

 .اهلل رمحٝ إفباينكاه افًوٜ 

 .رمحٝ اهلل فػضقؾة افشقي افعالمة ادحًث حمؿً كاه افًوٜ إفباين ؾؼٝ افٞاؿٕ .3

 .اهلل رمحٝ فؾعالمة إفباينبع٠  فؾٍ ختٍوج أحادوث ؾضائٚ افشام ودمش٘ .4

 .رمحٝ اهلل فؾعالمة ادحًث إفباين" بًع افصالة وبًع افصقام "امٞس افبًعؿ .5

 .رمحٝ اهلل رشافة افتصػقة وافسبقة فؾعالمة إفباين .6

 .اهلل رمحٝ ة إفباينافتٞحقً أوًٓ وادظاة اإلشالم فؾعالم .7

رشافة دم ذٍوٍ مسلفة احلؽٛ بغر ما أكَل اهلل مفٕ مسفائٚ كػقسفة أخفٍى فؾعالمفة  .8

 ادحًث إفباكٟ رمحٝ اهلل
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 هٌه دظٞبـا فؾعالمة إفباين رمحٝ اهلل  .9

احلؽفام فقسفت شفبقٚ افٍجفٞع إػ اإلشفالم إظالم شػفاء إحالم بلن مؼارظفة  .11

 .-رمحٝ اهلل–فؾعالمة إفباكٟ 

 :ًجى خاصة هودفاع عّ اهعٚذ األهباُٛ ٗاهرتمجة هٕص٘تٚة  ًقاطع  ثاُٚا:
 .مشاوي فقُ فألفباينرد افشقي افبًوٕ ظٜ صبفة  .1

 .رمحٝ اهلل ـؾؿة ح٘ دم افعالمة إفباين .2

 .وابٜ باز مًرشة افعؾامء افٍباكقغ ومٞاؿٗ مٜ إفباين .3

 .افٍدود إفباكقة وًظؿفا افتعؾقؼات افبازوة ظذ ادـاهج افتؽػروة .4

 جٞاب افشقي هشام ظذ مٜ وتفٛ إفباين باإلرجاء دم شمال بعـٞان: .5

 بعفاػ هٚ افشقي آفباكٟ ـان مٜ اففٌوٜ وؼٞففٞن اففٞاو بؼتملف ادغفاوٍة دم ؿٞففٝ

 )افٌوٜ آمـٞا وظؿؾٞا افصاحلات(؟

 .افشام حسـة إوام أفباين ظٌب افؽالم دم .6

 .كحٜ أوػ بإفباين مـؽٛ .7

 بؼٞفٝ بعاػ: ٛمٌـٍا إواـ وأختٛ ـالم٠

 أٓ ظفذ ؿفٞم صفـنن جيفٍمـؽٛ وٓ بافؼسفٓ صفًاء هلل ؿٞامغ ـٞكٞا آمـٞا افٌوٜ أهيا وا "

 "بعؿؾٞن بام خبر اهلل إن اهلل وابؼٞا فؾتؼٞى أؿٍب هٞ اظًفٞا بعًفٞا

 وآخٍ دظٞاكا أن احلؿً هلل رب افعادغ

 اهلل ظذ حمؿً وظذ آفٝ وصحبٝ وشؾٛوصذ 

 ـتبٝ

 أبٞ جٞوٍوة حمؿً بٜ ظبً احل٠

 هف1434مٜ ذي احلجة  14
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